Skolebestyrelsesmøde Viby skole

Torsdag d. 17. juni 2021 OBS OBS OBS – vi er fysisk til stede på skolen
-

Kl. 17.00 - 18.30 (møde i bestyrelsen)
Viby Skole

HUSK- at melde afbud til Dorte eller undertegnede, hvis I er forhindret i at deltage.

Protokol

Forældrerepræsentanter:
Gitte Frederiksen Vahl, Stine Fjendbo Galili, Nada Hawa, Pia Bang Bertram, Anja Kvols, Liza Frank Bøge og Katrine Minke Mikkelsen
Suppleanter: Katrine Hegner Stærmose
Medarbejderrepræsentanter:
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper Jørgensen og Dan Høibjerg Jensen
Ledelsesrepræsentanter:
Dorte Jensen, Stine Tegen og Christian Wibe Nielsen (ref.)
Elevrepræsentanter:
Sara Eriksen Habassi 9.a (ikke fremmødt) og Rubina Runaga 9.a
Godkendelse af
referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 18. maj
Referatet er ikke fremsendt. DMJ fremsender nu

Punkter til dagsorden
1. Elevrådet

2. Princip

Orienteringspunkt (Sara og Rubina)
-Afslutning og tak til elevrådet
Det er vanskeligt at få sammensat et nyt elevråd og finde en
formand. Dorte og Nicki vil deltage i møderne og arbejde på
løsning med elevrådet
Orientering (Jana, Pia og Kathrine)
- Endelig godkendelse af anti-mobbestrategi
DMJ fremsender ’kilde’ til Kathrine
Ingen andre kommentarer

3. Årshjul

Drøftelse (Gitte og Lene)
- Datoer til kommende møder i skolebestyrelsen

Kirkevej 2
8260 Viby J

Viby Skole
www.viby-skole.dk

Mandag den 30. august
Tirsdag den 28. september
Torsdag den 28. Oktober
Tirsdag den 30. november
Mandag den 24. januar
Torsdag den 24. februar
Mandag den 28. Marts
Tirsdag den 26. april
Torsdag den 19. maj
Mandag 13. juni
Mødetidspunkt?
17.00-19.30 møde
Det vedtages at mødetidspunktet er kl. 17.00
Madpause kl 18.00

4. Skole/hjemsamtaler

Indsamling af data (Dorte)
- Tilbagemelding om forældrevalgtes mening om skole/hjemsamtaler.
DMJ vil gerne have en mere dialogbaseret skole/hjemsamtale.
DMJ beder forældrevalgte om at udfylde spørgeskema om
skole/hjemsamtalen.

5. Orientering
fra ledelsen

Orienteringspunkt (ledelsen)
Der kom lige en ny politisk aftale om øget frihed til at skabe
dobbeltlærertimer ved konvertering af UU. Skoledagen bliver
kortere:
Udskoling 33 timer, mellemtrin 32, indskoling 29.
Drøftelse af hvordan dobbeltlærerordning bedst udnyttes.
Emnet tages op løbende i det kommende skoleår.
Konfirmandundervisning:
Vi har haft ’Læringssamtaler med dansklærerne i 2. og 6. kl.
der har medbragt testdata.
Vi må forlade coronarestriktionerne nu, men vi opretholder
visse frem til sommerferien.
Spørgsmål til små 7. klasser. DMJ Den ene klasse ar altid været lille

Viby Skole
www.viby-skole.dk

6. Evt

På valg – nye kandidater (ikke valg i år)
Der er valg til skolebestyrelsen inden skoleårets afslutning i
det år, der følger efter et kommunalvalg. Næste kommunalvalg er den 16. november 2021
Kathrine hopper ud af bestyrelse og suppleanten inddrages.
Dermed har vi ikke nogen suppleant
Skolestart 0. klasse. Skal skolebestyrelsen være repræsenteret? Det skal den. Også til forudgående infomøde for skolestarterfamilier. ST orienterer om dato på et senere tidspunkt
Principper på hjemmesiden Er de opdaterede? DMJ kigger på
det og får ryddet op. Også i bestyrelsesmøder og referater.
Evt punkter til kommende møder
SFO-forældreråd. Der er pt ikke noget
Gitte takker ledelse og personale for et svært år der blev
håndteret godt.

